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DOCENT: SIMÓN LLANSOLA NOVALES 

 

1. ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL 

 
COMPETÈNCIES PPS  RESULTATS D’APRENENTATGE CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS 
a) Elaborar projectes d'integració 
social, aplicant la normativa legal 
vigent i incorporant la perspectiva 
de gènere. 

b) Dirigir la implementació de 
projectes d'integració social, 
coordinant les actuacions 
necessàries per dur-les a terme i 
supervisant la realització de les 
activitats amb criteris de qualitat. 

d) Programar activitats d'integració 
social, aplicant els recursos i 
estratègies metodològiques més 
adequades. 

h) Organitzar i desenvolupar 
activitats de suport psicosocial, 
mostrant una actitud respectuosa 
amb la intimitat de les persones i 
avaluant el desenvolupament de les 
mateixes. 

j) Dissenyar i desenvolupar 
activitats d'intervenció 
socioeducativa dirigides a l'alumnat 
amb necessitats educatives 
específiques, col·laborant amb 

d) 
f) 
ñ) 
o) 
s) 

RA1. Detecta les necessitats comunicatives de l'usuari, 
relacionant-les amb els sistemes alternatius i 
augmentatius de comunicació. 

 

1a) S'han identificat les necessitats 
comunicatives de l'usuari. 

1b) S'han identificat els recursos 
que afavoreixen el procés de 
comunicació. 

1c) S'ha valorat la influència de la 
comunicació en el 
desenvolupament diari de les 
persones. 

1d) S'han descrit els aspectes que 
determinen l'elecció d'un o un altre 
sistema de comunicació en funció 
de les característiques motores, 
cognitives i actitudinals de l'usuari. 

1e) S'han analitzat les diferents 
formes d'interacció i les condicions 
més favorables perquè la 
comunicació s'estableixi. 

1f) S'han identificat elements 
externs, que poden afectar el 
correcte ús dels sistemes 
alternatius i augmentatius de 
comunicació. 

1g) S'han aplicat estratègies de 

 
1.La valoració de necessitats i els 
processos d'intervenció . 
 
-Els contextos comunicatius 
-La estructura comunicativa de 
l'ambient 
-Les expectatives i actituds 
comunicatives dels professionals 
 
2. Els sistemes de comunicació. 
 
-Adequació de les condicions 
ambientals 
-Adequació del sistema de 
comunicació 
 
3. La comunicació augmentativa i 
alternativa. 
 
- Concepte 
- Estratègies d'ús 
- Elements externs que afecten al 
procés 
- Variables que intervenen en 

l'elecció dels distints sistemes 
 
4. La comunicació amb ajuda i 
sense ajuda 
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l'equip interdisciplinari. 

l) Entrenar en habilitats de 
comunicació, fent ús de sistemes 
alternatius o augmentatius i 
motivant a les persones usuàries en 
la utilització dels mateixos. 

ñ) Realitzar el control i seguiment 
de la intervenció amb actitud 
autocrítica i aplicant criteris de 
qualitat i procediments de 
retroalimentació per corregir les 
desviacions detectades. 

o) Mantenir relacions fluïdes amb 
les persones usuàries i les seves 
famílies, membres del grup de 
treball i altres professionals, 
mostrant habilitats socials i aportant 
solucions als conflictes que 
sorgeixin. 

q) Resoldre situacions, problemes o 
contingències amb iniciativa i 
autonomia en l'àmbit de la seva 
competència, amb creativitat, 
innovació i esperit de millora en el 
treball personal i en el dels 
membres de l'equip. 

s) Comunicar-se amb els seus 
iguals, superiors, clients i persones 
sota la seva responsabilitat, 
utilitzant vies eficaces de 
comunicació, transmetent la 

foment de la implicació familiar i del 
seu entorn social, en la intervenció 
amb sistemes alternatius i 
augmentatius de comunicació. 

1h) S'han analitzat les principals 
informacions i orientacions ofertes 

als cuidadors i cuidadores, afavorint 
la generalització de conductes 
comunicatives establertes 

a) 
b) 
d) 
h) 
j) 
ñ) 
o) 
q) 
s) 
t) 
u) 

RA2. Organitza la intervenció per potenciar la 
comunicació, interpretant les característiques de 
l'usuari i del context. 

 

2a) S'ha valorat la importància de la 
comunicació en les intervencions. 

2b) S'han definit els objectius 
d'acord amb les necessitats de 
l'usuari. 

2c) S'ha avaluat el context 
comunicatiu de l'entorn en el qual 
es va a realitzar la intervenció. 

2d) S'han seleccionat les 
estratègies i la metodologia 
comunicativa per a les diferents 
propostes d'intervenció. 

2e) S'han identificat procediments 
d'intervenció adequats. 

2f) S'han seleccionat els sistemes 
alternatius i augmentatius de 
comunicació d'acord amb els 
objectius previstos. S'han identificat 
les ajudes tècniques adequades. 

1. Els projectes d'intervenció en la 
comunicació. 
  
-Les pautes bàsiques per a la 
comunicació. 
 
2. Els programes específics per a 
fomentar la comunicació. 
 
-Les pautes a tenir en compte a 
l'hora d'implantar els sistemes 
alternatius i augmentatius de 
comunicació. 
 
3. Les estratègies d'intervenció. 
 
4. La organització de recursos i 
activitats. 
 
5. L'establiment de rutines i 
contextos significatius. 
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informació o coneixements 
adequats i respectant l'autonomia i 
competència de les persones que 
intervenen en l'àmbit del seu 
treball. 

t) Generar entorns segurs en el 

desenvolupament del seu treball i el 
del seu equip, supervisant i aplicant 
els procediments de prevenció de 
riscos laborals i ambientals, d'acord 
amb l'establert per la normativa i 
els objectius de l'empresa. 

u) Supervisar i aplicar 
procediments de gestió de qualitat, 
d'accessibilitat universal i de 
«disseny per a tots», en les 
activitats professionals incloses en 

els processos de producció o 
prestació de serveis. 

 

2g) S'ha valorat la importància 
d'organitzar la intervenció en 
l'àmbit del suport a la comunicació. 

a) 
b) 
d) 

h) 
j) 
l) 
ñ) 
o) 
q) 
s) 
t) 
u) 

RA3. Aplica programes d'intervenció en l'àmbit de la 
comunicació, emprant sistemes alternatius i 
augmentatiu amb ajuda 

 

3a) S'han descrit les 
característiques i l'ús bàsic dels 
principals sistemes alternatius de 

comunicació amb ajuda. 

3b) S'han creat missatges amb els 
diferents sistemes de comunicació 
amb ajuda, facilitant la comunicació 
i atenció a l'usuari. 

3c) S'han descrit els principals 
signes utilitzats en les situacions 
habituals d'atenció social i 
educativa. 

3d) S'han comprès missatges 
expressats mitjançant sistemes de 
comunicació amb ajuda. 

3e) S'han realitzat els ajustos 
necessaris en funció de les 
característiques particulars dels 
usuaris. 

3f) S'han identificat les ajudes 
tècniques que es podrien aplicar en 
casos pràctics caracteritzats i els 
requisits d'ubicació i ús que haurien 
de mantenir-se. 

3g) S'han aplicat estratègies 
comunicatives analitzant diferents 

1. Característiques dels principals 
sistemes 
 

2. Tipus de símbols per a la 
comunicació. 
  
3. L' establiment i la utilització de 
codis 
 
 
4. El mode d'accés als sistemes de 
comunicació amb ajuda 
 
5. El sistema SPC 
 

6. El sistema Bliss 
 
7. La utilització d'altres sistemes no 
estandaritzats 
 
8. Ajudes d'alta i baixa tecnologia 
 
9. Valoració de l'ajustament del 
sistema a la persona usuària 
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contextos. 

3h) S'ha analitzat la importància 
d'incrementar el nombre de símbols 
i pictogrames atenent als interessos 
i necessitats de la persona usuària 

a) 
b) 
d) 
h) 
j) 
l) 
ñ) 
o) 
q) 
s) 
t) 
u) 

RA4. Aplica programes d'intervenció en l'àmbit de la 
comunicació, emprant llengua de signes i sistemes 
alternatius i augmentatius sense ajuda. 

 

4a) S'han descrit les estructures 
bàsiques dels sistemes alternatius 
sense ajuda i els principals signes 
utilitzats en les situacions habituals 
d'atenció social i educativa. 

4b) S'han creat missatges en 
llengua de signes i en diferents 
sistemes de comunicació sense 
ajuda, facilitant la comunicació i 
atenció a les persones usuàries. 

4c) S'han aplicat els ajustos 
necessaris en funció de les 
característiques particulars dels 
usuaris. 

4d) S'han comprès missatges 
expressats en llengua de signes i 
mitjançant sistemes de comunicació 
sense ajuda. 

4e) S'han aplicat estratègies 
comunicatives, analitzant diferents 
contextos comunicatius. 

4f) S'ha analitzat la importància 
d'augmentar el nombre de signes i 
el seu contingut atenent als 

1. La llengua de signes: estructura, 
paràmetres i classificadors 
 
2. La llengua de signes: concepte, 
característiques, vocabulari temàtic 
i utilització. 
 
3. El sistema Bimodal: concepte 
característiques i utilització. 
 
4. Altres sistemes de comunicació 
sense ajuda. 
 
5. Valoració de l'ajustament del 
sistema a la persona usuària.  
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interessos i necessitats de la 
persona usuària. 

4g) S'ha comprovat l'ús correcte 
d'aquells sistemes en els quals sigui 
precisa la participació de terceres 
persones. 

b) 
ñ) 
o) 
u) 

RA5. Comprova l'eficàcia de la intervenció, detectant 
els aspectes susceptibles de millora en l'àmbit 
comunicatiu 

 

5a) S'ha registrat el nivell de 
competència comunicativa en els 
principals sistemes de comunicació 
de la persona usuària. 

5b) S'ha comprovat la correcta 
utilització dels elements que 
componen el sistema de 
comunicació triat. 

5c) S'han registrat elements aliens 
als sistemes de comunicació 
aplicats, que poguessin interferir en 
el desenvolupament de la 
intervenció en la comunicació. 

5d) S'han identificat els 
desajustaments entre la persona 
usuària i el sistema de comunicació 
establert. 

5e) S'ha determinant el nivell de 
compliment dels objectius 
previstos. 

5f) S'ha valorat la importància de 
realitzar registres comunicatius com 
a mitjà d'avaluació de la 

1. Els indicadors significatius en els 
registres de competències 
comunicatives. 
 
2. Els sistemes de registre de 
competències comunicatives en 
funció dels elements que s'han 
d'avaluar. 
  
-Tipus 
-Cumplimentació de registres 
-Transmissió de la informació 
 
3. Criteris que determinen 
l'ajustament o canvi del sistema de 
comunicació. 
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competència comunicativa de la 
persona usuària. 

 

2. METODOLOGIA  

 

Partim de la idea que l’alumnat és el subjecte actiu del seu propi aprenentatge, amb capacitat crítica, de raonament i d’opinió. Per tant, la metodologia de 

treball dissenyada per aquest mòdul fomentarà l'acompanyament de l'alumnat en el seu propi procés d'aprenentatge. Es tracta de facilitar les eines necessàries 

perquè donin forma i adquireixin les competències necessàries per a desenvolupar les seves habilitats com a professionals de la integració social. Pensem que és 

l’alumnat el responsable del seu aprenentatge. 

Les activitats i la metodologia de treball tindran en compte la diversitat de formes d’aprenentatge i sempre estaran encaminades a aconseguir l’autoaprenentatge, per 

a què en acabar el cicle formatiu puguin continuar la seva formació. Per tant, les activitats d’ensenyament-aprenentatge (E-A) tindran com a objectiu prioritari suscitar 

i assolir la motivació, la reflexió, l’observació, el raonament i la participació de l’alumnat. 

Per a assolir els objectius generals del mòdul es seguirà una metodologia activa i participativa, basada en el procés d’E-A de l’alumnat. Es fomentarà també 

l’autoaprenentatge de l’alumne i s’utilitzaran diverses metodologies per a fomentar el treball en equip: aprenentatge cooperatiu i l’aprenentatge per projectes. 

Els continguts parteixen de les competències professionals del mòdul i es treballaran en diferents unitats de treball amb diferents tipus d’activitats: 

 

 -Activitats d’inici, per a la introducció i sensibilització de la unitat de treball: idees i coneixements previs, presentació d’objectius i continguts... 

 -Activitats de desenvolupament: explicació de conceptes, teories, normativa, experiències, mapes conceptuals, elaboració de materials... 

 -Activitats de síntesi: reestructuració dels continguts, relacionar conceptes, resumir i aclariment de dubtes... 

 

Totes aquestes activitats es duran a terme mitjançant dinàmiques de grup, debats, visualització de vídeos, visites i /o sortides a entitats que ens puguin  mostrar la 

realitat laboral i d'intervenció real sobre els continguts del mòdul, estudi de casos, estudi de sistemes, recerca per internet, tallers per a confecció de material, etc.  

A més d’aquestes activitats, aquest mòdul forma part d'un projecte intermòduls i intercicles juntament amb Suport a la Intervenció Educativa (TSIS) i Intervenció 

socioeducativa amb persones sordcegues (MC). Aquest projecte es realitzarà durant tot el curs, fent servir les sessions dels dilluns, treballant tots els resultats 

d'aprenentatge. En aquest projecte es treballarà part dels continguts i competències d'aquest mòdul els quals es detallen en la programació d'aula. 

 

Es fomentarà l'ús de les TIC per a la recerca i selecció de recursos relacionats amb els continguts, la consulta de diferent web grafia i confecció de treballs i materials. 

 

Com a eina de treball s'utilitzarà per una banda la plataforma Moodle, on hi haurà un curs obert als alumnes per propiciar: consulta de material sobre les diferents 
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unitats de treball, entrega de treballs i activitats, compartir tasques i altres que puguin sortir al llarg del curs... i per altra banda el manual de la editorial Altamar: 

Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació. 

 

  

3. AVALUACIÓ 

 

LES QUALIFICACIONS TRIMESTRALS I FINALS ES CONFORMARAN A PARTIR DE: 

 

A) PROVES OBJECTIVES: 20 % 

L’alumnat ha de realitzar les proves objectives que es plantegin al llarg del curs.  

En relació a aquestes proves objectives: 

- Han d’incorporar ítems d’avaluació corresponents a les competències professionals, personals i socials del mòdul. 

- Si un alumne/a no pot realitzar una prova durant l’avaluació i presenta el justificant corresponent, tindrà dret a realitzar-la durant la mateixa avaluació. En el 

cas que l’absència no es justifiqui correctament, l’alumne/a perd el dret a realitzar la prova dins la mateixa avaluació, i per tant, es podrà presentar a la 

recuperació del mes de març. En qualsevol cas, la qualificació obtinguda serà una nota numèrica entre 1 i 10. 

- És obligatòria l’entrega de totes les proves per a la superació d’aquesta part del mòdul. 

 

B) PRODUCCIONS: 40 %  

L’alumnat ha de realitzar les activitats d’aula i els treballs/projectes que se li encomanin. L'alumnat està obligat a lliurar totes les produccions programades i 

requerides pel professorat dins dels terminis establerts. Seran avaluats: 

- L’elaboració de les activitats i treballs obligatoris, individuals i en grup, que al llarg del curs seran requerits pel professorat, tant per fer a classe com a casa.  

- Els treballs s’hauran d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel professorat i pel departament de Serveis Socioculturals i a la Comunitat.  

- El lliurament del treballs fora dels terminis indicats quedaran penalitzats amb la resta del 30% de la nota. 

- És obligatòria l’entrega de totes les tasques encomanades per a la superació d’aquesta part del mòdul. 

- En el cas que la no presentació dels treballs al llarg de l’avaluació sigui per un motiu justificat, el professorat marcarà un nou termini de lliurament dins la 

mateixa avaluació, sempre i quan sigui possible. 

- Dins aquest apartat, es demana a l'alumnat la seva implicació i participació a l'aula/xerrades, de manera professional i lligades a les competències 

professionals del cicle. Durant el curs, es podran dur a terme altres realitzacions de projectes d'integració social. 

- Es tindran en compte les competències transversals relacionades amb les tasques individuals i en grup plantejades: 

 Capacitat de resolució de problemes. 
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 Capacitat d’organització del treball. 

 Responsabilitat a la feina. 

 Capacitat per treballar en equip. 

 Autonomia. 

 Relació interpersonal. 

 Capacitat d’iniciativa.   

 

 

C) PROJECTE INTERCICLES-INTERMÒDULS: 40 % 

Es demanarà a l'alumnat la participació en un projecte intercicles d'intervenció educativa. Els mòduls implicats són CFGS TIS (SIE, SAAC) i de CFGS MC (SAAC, ISPS). 

- El lliurament del treballs fora dels terminis indicats quedaran penalitzats amb la resta del 20% de la nota. 

- És obligatòria l’entrega de totes les tasques encomanades pel professorat per a la superació d’aquesta part del mòdul. 

- En el cas de la no presentació de les tasques al llarg de l’avaluació sigui per un motiu justificat, el professorat  marcarà un nou termini de lliurament dins la 

mateixa avaluació, sempre i quan sigui possible. 

 

- Dins aquest apartat, es demana a l'alumnat la seva implicació i participació a l'aula/xerrades, de manera professional i lligades a les competències 

professionals, personals i socials del cicle.  

- Es tindran en compte les competències transversals relacionades amb les tasques individuals i en grup plantejades, ja citades anteriorment. 

Qualificacions: 

 La nota mínima ponderada de cada una de les parts (A - B - C)  ha de ser d’un cinc (5). Cadascuna de les parts contempla un percentatge A-20%, B-40% i C-40%. 

L’alumnat haurà de sumar en total mínim d’un 5 per superar el mòdul. 

 

RECUPERACIONS TRIMESTRALS 

Als CFGS no es realitzaran recuperacions per trimestre. A final de curs, després de l’examen de l’avaluació ordinària del trimestre, podran presentar-se a l’examen de 

recuperació de les avaluacions suspeses. 

 

RECUPERACIONS DE LA CONVOCATÒRIA PRESENCIAL (A FINAL DE CURS). 

Si un alumne/a no aconsegueix una puntuació igual o superior a cinc (5) a cada avaluació, per poder aprovar s’haurà de presentar a la recuperació a final de curs. En 

la recuperació es tindrà en compte la situació particular de cada alumne/a. El professorat implicat podrà realitzar un pla individualitzat de recuperació. 

Abans de realitzar les recuperacions, s’hauran d’haver presentat totes les produccions realitzades durant les avaluacions. La presentació és condició per poder 
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presentar-se a la recuperació. 

 

Instruments d’avaluació 

 

A la programació d'aula es concretaran els diferents instruments generals que s'utilitzaran a cada unitat de treball. 

 

4. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL 

 

BLOCS DE CONTINGUTS  

(segons currículum) 
UNITATS DE TREBALL  SEQÜENCIADES CRONOGRAMA 

HORES 
B-a B-b B-c B-d B-e  SET OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN 

     1. UT: Context de les necessitats de comunicació           24 

     2. UT: Sistemes de comunicació alternatius i la seva intervenció           24 

     3. UT: Programes d'intervenció en la comunicació amb ajuda           36 

     4. UT: Programes d'intervenció en la comunicació sense ajuda           18 

     5. UT: Comprovació de l'eficàcia de la intervenció            18 

 HORES TOTALS:           120 

 

 

5. BIBLIOGRAFIA BÀSICA DE REFERÈNCIA 

 

 El llibre de text serà la guia de referència per a l'alumnat: 

-Olivares, M.M; Esteva, J.M; Gómez, M.; Redondo, J. (2015): “Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació” Ed. Altamar. 

 

 A la programació d'aula es podrà ampliar la bibliografia i la web grafia especifica dels continguts a treballar. 


